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تعاون بين اليسوعية ومعهد البحوث الصناعية
برامج تدريب وتبادل معلومات ونشاطات علمية
ّ
وق � � ��ع رئ � �ي ��س ج ��ام� �ع ��ة ال� �ق � ّ�دي ��س
ّ
ي��وس��ف ال�ب��روف�س��ور سليم دك��اش
وال� �م ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �م �ع �ه��د ال �ب �ح��وث
ال�ص�ن��اع�ي��ة ال��دك �ت��ور ب �س��ام ال �ف��رن
ات� �ف ��اق � ّ�ي ��ة ت � �ع� ��اون ب� �ي ��ن ال �ج��ام �ع��ة
والمعهد ،وذل��ك ف��ي ح��رم االبتكار
والرياضة –طريق الشام ،في حضور
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ال�ب��روف�س��ور
م �ي �ش��ال ش ��وي ��ر ون ��ائ �ب ��ة ال��رئ �ي��س
ّ
العلمي البروفسورة
لشؤون البحث
دول ��ال س��رك�ي��س ،ون ��واب الرئيس
ل �ل �ش��ؤون األك ��ادي �م �ي ��ة وال� �ش ��ؤون
ّ
اإلداري��ة وعمداء وأكاديميين .كما
ّ
الفرن وفد من كبار
راف��ق الدكتور
المديرين والباحثين في المعهد.
ورح� ّ�ب��ت ال �ب� ً�روف �س��ورة سركيس
ب��ال�ح�ض��ور مثنية ع�ل��ى أه�م�ي��ة ه��ذا
ّ
بالسهولة في
سم
ات
التعاون الذي
ً
التعامل بين الطرفين ،متوقفة عند
ّ
اإليجابي ال��ذي مارسه مدير
ال��دور
ال�م�خ�ت�ب��رات ف��ي المعهد واألس�ت��اذ
ف ��ي ك �ل� ّ�ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ال��دك�ت��ور ج��وزف
متى ،كصلة وصل بين الطرفين.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أب � ��دى ال �ب��روف �س��ور
ّ
دك� ��اش س� ��روره ف��ي ال�م�ن��اس�ب��ة ،ال

دكاش والفرن يوقعان االتفاقية.

ّ
سيما وأن ه��ذه االت�ف��اق� ّ�ي��ة تندرج
في إط��ار تعزيز ديناميكية البحث
وه��و ع��ام��ل مهم ف��ي التنمية ،كما
يدخل في صميم رسالة الجامعة.
ّ
الفرن إلى أن "ه��ذا اللقاء
وأش��ار
هو ترجمة لتعاوننا الذي يندرج في
ّ
التطبيقي واإلب�ت�ك��ار
إط��ار ال�ب�ح��ث
ّ
التكنولوجي،
وال �ج��ودة وال �ت �ب��ادل
وتعزيز شبكات الشركة م��ن أجل
ّ
العلمي".
تثمين البحث
ّ
ّ
واع� �ت� �ب ��ر ال � �ف� ��رن أن االت �ف��اق��ي��ة
ّ
ت �ش��ك��ل إط � � � ً�ارا ق��ان��ون� ً�ي��ا ل �ل �ت �ع��اون
المثمر القائم بين الطرفين.

(ميشال صايغ)

ون � ّ�ص ��ت االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى ن�ق��اط
ّ
عدة من بينها :وضع برامج تدريب
وال� �م� �ش ��ارك ��ة ف �ي �ه��ا ،وض � ��ع ب��رام��ج
ب�ح��ث مشتركة وال�م�ش��ارك��ة فيها،
التبادل المستمر للمعلومات حول
ال �ن �ش��اط��ات ال �ع �ل �م� ّ�ي��ة ،اس �ت �ق �ب��ال
وت� �س� �ه� �ي ��ل االق� � ��ام� � ��ة ل �ل �ب��اح �ث �ي��ن
وال �م� ِّ
�درس �ي��ن وال� �ط � ّ�الب ال�ت��اب�ع�ي��ن
ل� �ل� �ش ��ري ��ك ،ت� � �ب � ��ادل ال �م��وظ �ف �ي��ن
والتقنيين واإلداري�ي��ن ،إضافة إلى
ّ
العملية التي
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ق��اط
ت �س� ّ�ه��ل ع �م��ل ال �ط��رف �ي��ن وت �خ��دم
ّ
العلمي.
البحث

